
Odpověď nedělního žalmu: 

Sešli svého Ducha, Hospodine,  
a obnovíš tvář země! 

 

Kapka rosy z Božího slova: Setkání vzkříšeného Krista 
s apoštoly je předzvěstí Letnic. Ježíš vyzývá své přátele 
k přijetí Ducha Svatého, který je dárcem pokoje a odpuš-
tění. 

Evangelium z neděle Jan 20,19-23

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
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Kdo se mohl více považovat  
za slabé, ne-li apoštolové? 

 

Milost Ducha svatého se právem nazý-
vá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se 
stávají silnějšími než všechna proti-
venství tohoto světa. 

Kdo se totiž mohl více považovat za 
slabé lidi, ne-li apoštolové? Vždyť je 
psáno, že v hodinu, kdy byl Ježíš zajat, 
jej všichni opustili a rozprchli se. Když 
je však naplnila moc Ducha, vidíme jas-
ně, že byli naplněni novou silou. 

Duch svatý proměnil jejich slabost v 
sílu, projevující se nevýslovnou láskou. 
Síla Ducha svatého přemohla strach, 
zvítězila nad protivenstvím, výhružkami 
a mučením a těm, na které sestoupila, se 
dostalo nadpřirozené odvahy vést du-
chovní boj do té míry, že se uprostřed 
trestů, mučení a protivenství nebáli, ale 
naopak jásali. (Řehoř Veliký) 

 Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž 
ducha síly, lásky a rozvahy... (2 Tim 1,7) 

(www.pastorace.cz) 
 

Dlouho jsem si myslela,  
že Ducha Svatého nepotřebuji 

Dlouho jsem si myslela, že Ducha Sva-
tého nepotřebuji. Koneckonců Bůh Otec 
mě zahrnuje svou něhou, Ježíš mě vede na 
mých životních cestách, Maria mě utěšuje 
a bdí nad mou rodinou, svatý Josef je se 
mnou v obtížích každodenního života, an-
děl strážný se snaží napravit mé úlety a 
nerozvážnosti... Jaké místo tedy zbývá pro 
Ducha Svatého?  Až když mi bylo čtyřicet 
let, učinila jsem v této oblasti významný 
krok vpřed. 

Poté, co jsem vychovala svých pět dětí 
(a věřím, že jsem je vychovala pod lás-
kyplným Božím pohledem), měla jsem 
možnost začít znovu pracovat ve světě 
publicistiky. Byla to práce, ve které jsem 
musela překonat sama sebe, a potřebovala 
jsem proto dvě věci: sílu a inspiraci. Kdo 
mi mohl dát odhodlání jít vpřed a zároveň 
pokoj a tiché vnitřní naslouchání? „Čím 
spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, 
kdo ho prosí!“ (Lk 11,13), říká Ježíš a tento 
příslib není doprovázen žádnou další pod-
mínkou. To, že nám sešle Ducha Svatého, 
nám Ježíš slibuje jménem svého Otce: „A já 
budu prosit Otce, a dá vám jiného Přím-
luvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha 
pravdy“ (Jan 14,16) a zároveň nám to slibu-
je svým vlastním jménem: „Ježíš na ně 
dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého!“ 
(srov. Jan 20,22). 

Dar Ducha a ovoce Ducha 
Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, 

shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, ti-
chost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se 
nestaví žádný zákon. (Gal 5,22-23) 

 

Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za dar tvé 
lásky, za všechno, co jsi mi již v životě dal. 
Děkuji Ti za dar života, za dar křtu, za dar 
víry, za milost obrácení. Děkuji Ti za dar 
Ducha Posvětitele a Utěšitele, za dar Du-
cha lásky. Děkuji Ti za mnohotvárné půso-
bení Ducha Svatého v mém životě. Prosím 
Tě za odpuštění své pýchy a soběstačnosti, 
ve které jsem často chtěl žít bez Tebe, pod-
le svých představ a ze svých sil. Prosím Tě 
o milost Ducha Svatého, který dává pravý 
život. Obnovuji svůj křestní slib, zříkám se 
všeho zla a volím si Tebe, jako svého jedi-
ného Pána a Spasitele. 

(www.modlitba.cz)
 

  Církev se směje  

ÚDĚL KNĚZE 
Kněz, … 

když déle káže, nudí posluchače, 
když káže krátce, nepřipravuje se. 
 

Když mluví hlasitě, možno ohluch-
nout, 

když tiše, těžko je mu rozumět. 
 

Když má auto, odkud ho asi má? 
Když je nemá, neumí šetřit! 
 

Když navštěvuje lidi, není nikdy na 
faře, 

když farníky nenavštěvuje, nemá čas 
pro lidi. 

 

Když nabádá k darům pro chrám, je 
hmotař, 

když nenabádá, vznáší se v oblacích. 
 

Když nepořádá slavnosti a farní akce 
– farnost umírá. 

Když pořádá – zbytečně utrácí. 
 

Když je mladý – nemá zkušenosti. 
Když je starý – měl by už odejít. 
 

Když žije, jsou s ním starosti, 
Když zemře, nemá ho kdo nahradit. 
 

(z polštiny)
 

Biblická hádanka 
 

Loď, na které se plavil z Malty do Říma, 
měla ve znaku: 

\ blížence 
\ lva 
\ hada 
\ pannu 

 

Správná odpověď z minula:  
Onezim – Fil 8,20  

Podrobit se vedení Ducha Svatého, vybrat 
si ho za instruktora znamená souhlasit s tím, 
že napnu plachty a nechám ho, aby mě zavál 
tam, kam on chce. Stejně jako Petrovi i mně 
se stalo, že jsem se zděsila, když jsem kolem 
sebe uviděla zmítající se moře, a začala jsem 
křičet: „Už jsme docela dost daleko, ne? Co 
kdybychom si udělali přestávku?“ 

Ale Duch Svatý má rád pohyb a nerad nás 
vidí strnulé. Ostatně když se podívám na-
zpět a vidím, jakou cestu jsem už urazila, 
mám chuť pokračovat: „Když pomyslím, co 
všechno jsem prožila... Když pomyslím, že 
dneska jsem tady...“ Jak nesmírně mi Pán 
žehná! Jak vyslýchá mé prosby! 

Duch Svatý nás vyvádí ze zajetých kolejí, 
Duch Svatý nás postrkuje, ale Duch Svatý je 
také ten, kdo nás obnovuje. „Když nestaví dům 
Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“ (Žl 
127,1). Pokud základy našeho života nejsou 
položeny na Duchu Svatém, nadarmo se bude-
me trápit svými plány do budoucna. 

 

 
 

Žít každý den s Duchem Svatým znamená 
naučit se důvěře, zvolit si život v radosti 
a zajet na hlubinu. 

Představte si kapku rosy, jak se třpytí na 
okvětním plátku, představte si ptačí zpěv 
za úsvitu nového jarního rána, představte 
si smích maličkého dítěte, majestátnost 
horského vrcholu, nekonečná sněhová po-
le, která se pod dotykem vycházejícího 
slunce barví do růžova, bujarost Rachma-
ninovovy symfonie, zvolna sílící zvuk saxo-
fonu v podchodu metra, nezkrotnost vln, 
které se na zpěněném moři tříští o útesy, 
představte si to nejmodřejší italské nebe, 
ten nejčervenější západ slunce v Africe, tu 
nejzelenější alpskou louku, představte si 
milující pohled matky upřený na dítě, které 
se zrovna dívá jinam, silné paže otce, které 
vyhodí synka do výšky, představte si pomí-
jivou vůni šeříku a čerstvě utržené květiny, 
teplou vůni právě upečeného chleba a slad-
kou chuť broskve, představte si bublání 
pramínku a moc bouře... a budete mít (úplně 
nepatrnou) představu o Duchu Svatém. 

Duch Svatý je divoký vítr, který ohýbá 
stoleté stromy. Je to olej, který prosakuje 
sebemenšími skulinami, vniká do nich, 
až všechno provoní.  

Je oheň a vánek, je voda a světlo, je Bůh. 
(www.pastorace.cz) 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 5. VI. do 12. VI. 2022 

 
 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

5. VI. 
 

Sbírka  
na církevní školy 

Ústí 7:00 
P. František 

dle zápisu v kostele 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † manžela, syna, rodiče z obou stran  
a na poděkování za 80 let života maminky 

10:00 
P. František 

První svaté přijímání 
Za živou a † rodinu Rajovu a Matějíčkovu z Brumova-
Bylnice a za DVO 

18:30 
P. Milan Za živou a † rodinu Švarcovu a Pospíšilovu 

Potštát 8:00 
P. Milan Za živé a † farníky 

Partutovice 9:30 
P. Milan 

Za Otýlii Šímovou a syna Radka, za Václava  
a Marii Voldánovy a syna Václava 

Pondělí 
6. VI. 

Panna Maria,  
Matka církve 

památka 

Hranice 8:00 
P. Milan 

Za † Libuši Postovou, DVO a za obrácení  
k víře jejích synů a vnuků 

Hranice 
lázeňská kaple 

15:30 
P. Petr 
Utíkal 

Za živou a † rodinu Rabinskou a Valkovičovu  
a za DVO 

Úterý 
7. VI. 

sv. Robert 

Hranice 7:00 
P. Milan 

volný úmysl 

Středa 
8. VI. 

sv. Medard 

Hranice 17:30 
P. Milan 

Za obrácení a uzdravení manžela, za dcery  
a jejich rodiny a ty, které mají kolem sebe 

Ústí 
19:00 
P. Petr 
Utíkal 

Za † Jana Bagara, sestru Andělu, DVO  
a živou rodinu 

Čtvrtek 
9. VI. 

Ježíše Krista, nejvyššího  
a věčného kněze 

svátek 

Hranice 17:30 
P. František 

Za vedení Charity, za zaměstnance, klienty  
a † Růženku Křepelkovou 

Potštát 17:30 
P. Milan Za živou a † rodinu Kučerkovu a DVO 

Pátek 
10. VI. 

sv. Maxim 

Hranice 17:30 
P. František 

Za rodiče Marii a Bernarda Malátkovy,  
jejich syna Petra a za živou rodinu Malátkovu, Vaňurovu  
a Losovu  

Partutovice 17:30 
P. Milan 

Za † Oldřicha Oravu, rodiče, Naďu Remešovou  
a rodiče Sklenkovy 

Sobota 
11. VI. 

sv. Barnabáš 
památka 

Hranice 

8:00 
P. František Za † Františka Holotíka a jeho rodinu 

10:00 
P. Milan 

Za novomanžele Liubov a Petra Kopecké 

12:00 
P. František  

 
 

12. VI. 
 

Měsíční sbírka 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Ludmilu Ryškovou, manžela, živou rodinu  
a DVO 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † maminku Antonínu, živou a † rodinu  
a živé a † ctitele sv. Antonína 

10:00 
P. František 

Poutní mše sv. u kaple sv. Antonína 
Za živé a † farníky 

18:30 
P. Milan Za † manžela, rodiče a stařečky z obou stran 

Potštát 8:00 
P. Milan 

Za † Leopoldinu Mildnerovou, manžela, syna  
a DVO 

Partutovice 9:30 
P. Milan 

Za Marii Šustkovou, manžela, zetě, vnuka, bratra a dvoje 
rodiče 

 
 

\  P. František Antonín Dostál, děkan hra-
nický a 36. farář v Hranicích, s vděčností 
Pánu Bohu zve na slavnostní mši svatou 
v sobotu 11. června 2022 ve 12 hodin, při 
které společně s Vámi poděkuje za 40 let 
života. Sbírka při mši svaté bude určena 
na pořízení nové kuchyně na děkanství. 
Místo květin a darů, prosím, přispějte do 
sbírky. Po bohoslužbě přijměte pozvání na
malé pohoštění před děkanským kostelem. 

\ Pouť k Nejsvětější Trojici se bude konat 
v neděli 15. června 2022 v 15 hodin u kaple 
v Boňkově. Po pobožnosti bude piknik rodin 
a hry pro všechny generace. 
 

\ Srdečně zveme na povídání a opékání na 
farní zahradě v Hranicích, které se uskuteč-
ní v sobotu 25. června od 15:00 hod. Více 
informací na plakátu. 

Ohlášky 
\ Noc kostelů proběhne 10. VI. Děkanský
kostel bude otevřen od 19 do 21:30 hod. 
Program najdete na plakátech. Kostel Na-
rození P. Marie („Kostelíček“) bude otevřen 
bez programu, od 19 do 21 hodin. 
\ Modleme se za dobrou volbu našeho no-
vého arcibiskupa. 
 


